Protiletadlový raketový systém SPYDER

Mezi protiletadlovými raketovými systémy existuje nepříliš početná skupina systémů, které vznikly jako úpravy leteckých raket. Pravděpodobně nejznámějším zástupcem je americký systém MIM-72 Chaparral, který využívá modifikaci leteckých raket krátkého dosahu AIM-9 Sidewinder. Z novějších zbraní této skupiny je nutno jmenovat SLAMRAAM, což je pozemní (Surface-Launched) varianta střely středního dosahu AIM-120 AMRAAM. V Evropě vznikají pozemní verze leteckých střel MICA a IRIS-T a také ruská raketa R-77 RVV-AE se dočkala pozemní obměny RVV-ZRK. Největší zájem ale vzbudil protiletadlový systém SPYDER od izraelské firmy Rafael Armament Development Authority.

Střela krátkého dosahu Python-5
Zkratka SPYDER znamená Surface-to-air PYthon and DERby, z čehož je zřejmé, že systém používá letecké řízené rakety Python-5 a Derby. Z toho ovšem vyplývají hned dvě unikátní vlastnosti systému SPYDER. Jednak je to fakt, že kombinuje dva různé typy raket, které mají odlišné navádění i dosahy, takže se vzájemně vhodně doplňují. Druhou zvláštností kompletu SPYDER je to, že neodpaluje nějaké speciální verze oněch leteckých raket, nýbrž tyto letecké rakety samotné, a to bez jakýchkoli změn. Střely Python-5 a Derby pro použití na bojových letounech a pro použití v systému SPYDER jsou zcela identické. Není problém sejmout střely ze závěsníků na letounu a ihned je vložit do odpalovacích kontejnerů pozemního kompletu SPYDER. Nejprve se tedy podívejme na oba tyto typy řízených střel, které jsou také výrobky firmy Rafael.
Python-5 je řízená střela vzduch-vzduch krátkého dosahu, která se navádí zcela autonomně na infračervené vyzařování cíle. Navazuje na velice úspěšnou řadu izraelských raket Shafrir-1, Shafrir-2, Python-3 a Python-4; fakticky se jedná o hloubkovou modernizaci střely Python-4, o čemž svědčí fakt, že původně ohlášený název zbraně zněl Python-4M a na pohled jsou obě střely obtížně rozlišitelné. Na druhou stranu, design střel Python-4/5 je velmi charakteristický a s jinými střelami je snad ani nelze zaměnit. Na těle těchto střel se totiž nachází celkem 18 aerodynamických ploch, z nichž 10 je pohyblivých. Tím se izraelské rakety liší od ostatních typů této kategorie, které jsou většinou řízené vychylováním tahu motoru. Konstruktéři firmy Rafael ale soudí, že toto řešení omezuje manévrovací schopnosti střely ve finální fázi letu, a rozhodli se dát přednost řízení aerodynamickému.
Střela Python-5 se od typu Python-4 liší hlavně kvalitnější naváděcí soustavou a účinnějším režimem chodu motoru. V přídi střely Python-5 je instalován termovizní senzor s rozlišením 320×240 bodů, jehož zorné pole je ±100 stupňů, což je nejvíce ze všech známých zbraní této kategorie. Tento senzor je uložen pohyblivě a je propojen s přilbovým zaměřovačem pilota, takže senzor se doslova „dívá“ stejným směrem jako pilot. Mimořádnou vlastností střely je schopnost LOAL (Lock-On After Launch), tedy možnost zaměření cíle až po odpálení rakety. Díky tomu lze zasáhnout i cíl, který pilot v okamžiku odpálení nevidí. Zkoušky prokázaly, že Python-5 spolehlivě zasáhne i cíl letící za vlastním letounem. Po odpálení okamžitě provede ostrý obrat o 180 stupňů, zaměří se a zaútočí. Python-5 dosahuje rychlosti cca Mach 4, dokáže manévrovat s přetížením až 100 g (!) a pásmo jeho efektivního dostřelu je od 300 m do cca 32 km. Python-5 byl v roce 2005 zaveden do výzbroje izraelského letectva a dnes je považován za bezkonkurenčně nejlepší střelu krátkého dosahu na světě.

Střela středního dosahu Derby
Druhou zbraní kompletu Spyder je řízená raketa středního dosahu Derby. V její konstrukci se uplatnily některé osvědčené prvky střel řady Python. Identická je např. tříštivá bojová hlavice a přední kormidla. Derby používá rovněž stejný raketový motor, ale s výrazně větší zásobou paliva. Zásadně se liší navádění, neboť Derby má aktivní radiolokační naváděcí soustavu, tj. navádí se na cíl prostřednictvím vlastního radaru. Stejně jako Python-5 disponuje možností zaměření cíle jak před odpálením (LOBL, Lock-On Before Launch), tak po odpálení (LOAL). Ve druhém případě jsou střele předány informace o poloze cíle z palubního radaru letounu a střela po odpálení směřuje do zadaného prostoru, kde vyhledá a napadne cíl.
Krátce po představení střely Derby se rozvinula diskuse o tom, zda se skutečně jedná o raketu středního dosahu. Její dostřel proti cíli na vstřícném kursu je 63 km, ale proti cíli odlétajícímu přibližně rychlostí zvuku je pouze asi 12,5 km. Problém je v tom, že u konkurenčních raket se dostřel proti odlétajícímu cíli oficiálně nezveřejňuje. Je pouze známo, že střely jako americká AIM-120 AMRAAM nebo ruská R-77 RVV-AE (AA-12 Adder) mají proti přilétajícímu cíli dostřel okolo 70 až 80 km. Lze říci, že z hlediska maximálního dostřelu se Derby nachází ve spodní části nabídky raket středního dosahu, ovšem v ostatních parametrech se konkurenčním zbraním minimálně vyrovná a po stránce manévrovacích schopností je zřejmě předčí. Rafael totiž při vývoji střely Derby kladl důraz na použitelnost i v manévrových vzdušných bojích. Další zřejmá výhoda této střely spočívá v její hmotnosti, protože Derby je o cca 30 kg lehčí než americká střela AMRAAM. Faktem je, že izraelské letectvo zakoupilo jak domácí střely Derby, tak americké AMRAAM.
Střela Derby je zavedena ve výzbroji izraelského letectva. Kromě toho existuje zjednodušená varianta Alto, jíž disponují letecké síly Jihoafrické republiky, která se na vývoji střely Derby finančně podílela. Firma Rafael dále představila i návrh pozemní verze střely Derby nazvaný Derby Air Defense System. Svým principem se podobá americkému systému SLAMRAAM, resp. HUMRAAM; čtveřice raket Derby je umístěna na odpalovací rampě na terénním vozidle HMMWV (Hummer). Nejnovější aplikací typu Derby je systém SPYDER.

SPYDER na podvozku ATC
Protiletadlový systém SPYDER je zkonstruován k ničení všech pilotovaných i nepilotovaných vzdušných cílů s tím, že zvláštní důraz je kladen na nasazení proti cílům létajícím v malých výškách. Určité nejasnosti panují ale okolo minimálního a maximálního dostřelu. Při odpálení raket vzduch-vzduch ze země totiž vždy dochází ke značnému snížení maximálního dosahu, protože velká část paliva pro raketový motor se samozřejmě musí spotřebovat při počátečním stoupavém manévru. Oficiální materiály firmy Rafael uvádějí, že SPYDER je schopen účinně napadat cíle vzdálené minimálně 1 km a maximálně více než 15 km. Otázkou ovšem zůstává, kolik činí ono „více“. Výškový rozsah je 20 až 9000 metrů nad zemí s tím, že lze zasáhnout i cíl za terénní překážkou.
Systém SPYDER se skládá ze tří základních součástí. Všechny jsou instalovány na podvozku těžkého terénního nákladního automobilu ATC 6×6, což ovšem není nic jiného než speciální modifikace českého vozu Tatra 815. Americká společnost ATC (American Truck Company), která je společným podnikem kopřivnické Tatry a americké korporace Terex, fakticky přebírá součásti vyrobené v Česku, doplňuje je americkými díly a výsledné automobily dále prodává. Firma ATC fakticky vznikla právě kvůli výběrovému řízení izraelské armády. ATC v tomto konkurzu zvítězila, dodala do Izraele přes 300 automobilů a jedná se o dalších. Vozidla ATC mají české podvozky a kabiny, ale jejich motory, převodovky a nástavby pocházejí z USA. Vozidla jsou na izraelskou žádost vybavena účinným filtračním systémem na ochranu proti zbraním hromadného ničení.
První částí kompletu SPYDER je samohybné odpalovací zařízení MFU (Missile Firing Unit). Na podvozku automobilu ATC se nachází otočná rampa se čtyřmi čtverhrannými kontejnery, do kterých lze umístit libovolnou kombinaci střel Python-5 a Derby; obvykle se používají dvě střely Python-5 a dvě střely Derby. Odpalovací rampa je elektromechanicky poháněná a má kruhový odměr. Druhou součástí je nabíjecí vozidlo MSV (Missile Supply Vehicle), na jehož ložné ploše je umístěno jeřábové rameno a dvě čtveřice odpalovacích kontejnerů.

Radar a způsob fungování
Konečně třetí složkou kompletu SPYDER je velitelské a řídicí vozidlo CCU (Command and Control Unit). Na podvozku je hned za kabinou umístěna anténa radiolokátoru na výsuvném stožáru a následuje kontejnerová nástavba se samotným řídicím zařízením. Radiolokátor Elta EL/M 2106 ATAR je vyhledávací radiolokátor s trojrozměrným snímáním, který je schopen současně sledovat až 60 vzdušných cílů na vzdálenost až 100 km. Jeho rotující anténa sleduje prostor v úhlu 360 stupňů. Radar je vybaven také prvky ECCM (Electronic Counter-Counter Measures) pro překonání nepřátelského rušení a zařízením IFF (Identification Friend-or-Foe), pomocí něhož jsou odlišovány přátelské a nepřátelské cíle.
V kontejneru vozidla CCU se nachází výpočetní a komunikační technika spolu s tříčlennou obsluhou, která má k dispozici tři barevné LCD displeje. Spojení s ostatními vozidly systému SPYDER se uskutečňuje pomocí kódovaného VHF/UHF kanálu. Jedna jednotka CCU dokáže řídit až šest odpalovacích vozidel. První raketu je možné vystřelit už za méně než 5 sekund od zaměření cíle. Tak jako původní střely Python-5 a Derby může i SPYDER pracovat v režimu LOBL (zaměření před odpálením) i LOAL (zaměření po odpálení). Druhý způsob se využívá především proti cílům za terénními překážkami, jichž je v hornatém Izraeli dostatek. Rakety Python-5 mají autonomní navádění nezávislé na radaru, takže je lze z MFU v případě potřeby odpalovat i bez údajů z CCU.
Systém SPYDER byl představen na začátku roku 2004. Jeho vývoj byl tehdy ukončen a první prototyp byl předán izraelské armádě ke zkouškám. Předpokládá se brzké zavedení kompletu SPYDER do operační služby a rovněž jeho nabízení na světovém trhu. Izraelská armáda má v úmyslu používat SPYDER zejména k ochraně leteckých základen, protože může využívat zásoby raket v letištních skladech.
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